
Protokół z zebrania Rady Rodziców z dnia 4 lutego 2016 r.

W zebraniu uczestniczyli przedstawiciele 19 klas.

Zebranie rozpoczął przewodniczący Rady Rodziców p. Mikołaj Majchrzak. Na wstępie 

poinformował o rezygnacji z funkcji sekretarza Rady Rodziców – p. Justyny 

Lipczyńskiej i wyraził równocześnie słowa podziękowań dla p. Lipczyńskiej za 

dotychczasową pracę na rzecz Rady Rodziców i Szkoły.

W związku z wakatem na stanowisku sekretarza Rady Rodziców Przewodniczący 

zarządził wybory, w wyniku których funkcję tą powierzono p. Małgorzacie Idziak.

Następnie skarbnik RR – p. I. Myczek przedstawiła aktualną sytuację finansową. Obecny 

stan środków finansowych wynosi 19.395,62 zł. Przy tej okazji złożona została 

propozycja, aby w kolejnym roku szkolnym, przy dokonywaniu wpłat składek na rzecz 

Rady Rodziców, w przypadku, gdy do szkoły uczęszcza rodzeństwo, rodzic płacił składki 

w każdej klasie, ustalając jej wysokość poprzez podział przez ilość rodzeństwa. 

Przedstawiciel jednej z klas poinformował, że rodzice z jego klasy nie odczuwają 

korzystania z funduszy Rady Rodziców.

W trakcie zebrania jednogłośnie przyjęto (19 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 

„wstrzymujących”) także wniosek o dofinansowanie w kwocie 50 zł nagród w konkursie  

na „Kartkę Bożonarodzeniową w języku angielskim”.

Omówiono m.in. konkurs fotograficzny „Zima w Suchym Lesie”. Przewodniczący RR 

poinformował, że na terenie szkoły zostaną rozwieszone plakaty propagujące powyższy 

konkurs.

Wywiązała się także dyskusja na temat kolejnego konkursu, który miał zostać 

przeprowadzony w naszej Szkole - „Życzliwy uczeń”. Przy tej okazji przedstawiciel 

jednej z klas opisał realizację projektu przeprowadzanego dla dzieci w amerykańskiej 

szkole. Amerykański projekt ma na celu znalezienie w każdym dziecku jego mocnych 



stron i za te mocne strony uzyskuje to dziecko dyplom i czasami drobną nagrodę. W 

konsekwencji każde dziecko w danym roku szkolnym jest wyróżnione. Każdego 

miesiąca kilkoro dzieci uzyskuje dyplom w trakcie małej, kilkuminutowej uroczystości, 

w której biorą udział rodzice dziecka. Po wysłuchaniu powyższego opisu złożona została 

propozycja, aby w tym roku szkolnym, m.in. także ze względu na ilość zaplanowanych 

konkursów, odstąpić od organizacji konkursu „Życzliwy uczeń”. Konkurs ten, po 

dopracowaniu regulaminu i formuły jego organizacji, zostałby przeprowadzony z 

początkiem kolejnego roku szkolnego. W tym celu przedstawiciele Rady Rodziców, po 

zapoznaniu z regulaminem konkursu, mają zgłosić ewentualne uwagi do konkursu.

Omówiono także konkurs „Mały Ratownik” w kontekście udziału szkoły w programie 

„Ratujemy  i uczymy ratować” organizowanym przez WOŚP. Ustalono, że do 10 lutego 

2016 r. nastąpi kontakt przedstawicieli RR w osobach p. Małgorzaty Idziak (1d) i 

Małgorzaty Kozłowskiej (1e) z p. K. Eichler i p. A. Ławniczak, które były uczestnikami 

szkolenia prowadzonego przez WOŚP.

Poruszono także temat informatyki w filii naszej szkoły, gdzie nie ma sali komputerowej. 

Przedstawiciel klasy 1i przesłał kosztorys zakupu używanego sprzętu komputerowego. 

Koszt zakupu takiego sprzętu wyniósłby ok. 34 tys. zł. Z uzyskanych przez 

Przewodniczącego RR informacji wynika, że Pani Dyrektor nie jest za zakupem takiego 

sprzętu, ponieważ z jej doświadczenia wynika, że za jakiś czas będzie trzeba ponieść 

koszty eksploatacji takiego sprzętu. RR po dyskusji nie rekomenduje zakupu tego 

sprzętu.

W dalszej części zebrania zgłoszony został pomysł zwrócenia się do Dyrekcji szkoły o 

zatrudnienie nauczyciela – moderatora wychowania fizycznego dla klas 1-3. Rada 

Rodziców podjęła decyzję, że skieruje taką propozycję do Dyrekcji szkoły.

Pani Joanna Sienkiewicz złożyła wniosek o zgłoszenie potrzeby umożliwienia w e-

dzienniku kontaktu z nauczycielem (na razie kontakt jest tylko jednostronny).



Przedstawiciel jednej z klas zwrócił uwagę, aby podjąć kroki zdyscyplinowania rodziców 

przywożących do i odbierających ze szkoły dzieci, którzy zatrzymują pojazdy na 

przejściu dla pieszych, czy też na parkingu w sposób stanowiący zagrożenie dla samych 

dzieci, ale także innych uczestników ruchu. W tej kwestii Przewodniczący RR zwróci się 

do Policji i Straży Gminnej.

Poinformowano o terminie kolejnego zebrania Rady Rodziców, które będzie miało 

miejsce w dniu 23 marca 2016 r. o godz. 18-tej.  

      


